
Центральне Управління Національної Фіскальної Служби  

Оголошення №7001/2016   

керівника  Центрального Відділу Правопорядку  

про зміни положень, щодо податків на вантажні автомобілі, які 

зареєстровані за кордоном 

 
 

Національна Фіскальна Служба (в подальшому: НФС), повідомляє своїх клієнтів, що з 

1 липня 2016 року змінюються правила щодо податків на вантажні автомобілі, які 

зареєстровані за кордоном.   

 

В тому разі, якщо закордонна транспортна компанія використовує або ж 

використовуватиме такий дозвіл на здійснення вантажних перевезень, відповідно якому 

необхідно оплатити транспортний податок на вантажні автомобілі, то необхідно 

врахувати, що з 1 липня 2016 року вступають в силу нові правила.  Ставка акцизу на 

вантажні автомобілі, у порівнянні із теперішніми, незмінна, тому і надалі потрібно  

керуватися викладеним в абзаці (1) §15 закону LXXXII від 1991 року «Про 

транспортний податок». 

 

1. По перше, хоча би за 10 днів перед внесенням першого податку на вантажівку, 

закордонна транспортна компанія, або її уповноважений представник, повинен здати до 

податкової та фіскальної служби декларацію із внесеними змінами  „T201” . Бланк 

декларації, можна знайти за посиланням: 

 

www.nav.gov.hu > Nyomtatványkitöltő programok > Nyomtatványkitöltő programok > 

Bevallás száma: 16T201 (номер декларації 16T201) 

 

Декларація подається до будь якого районного (столичного) відділу НФМ (у 

подальшому: відділи), або до Відділу Особливих платників податків Управління  НФМ 

виключно на паперовому носії особисто, або надсилається поштою (1077 Будапешт VII 

район, вул. Доб 75-81./ H-1077 Budapest, VII. Dob u. 75-81.). Адреси та контакти  

відділів можна знайти тут: 

 

http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok  

 

На конверті необхідно вказати наступний текст: „Gépjárműadóról szóló 1991. évi 

LXXXII. törvény 15. § (2a) bekezdés szerinti bejelentkezési kötelezettség”  («Обов'язкова 

реєстрація відповідно до абзацу (2а) §15 закону LXXXII від 1991 року «Про 

транспортний податок»). Після обробки даних, НФМ у письмовій формі надсилає 

платникові податків повідомлення, на вказану ним адресу -   в тому разі, якщо 

декларація подається особисто, то один із двох примірників декларації повертається 

платникові податків -  з інформацією про реєстрацію  та новий податковий номер 

новоствореної організації, яка належить до юрисдикції Відділу Особливих платників 

податків Управління  НФМ.  

 

2. По друге,  хоча би за 2 дні перед в’їздом вантажного автомобілю на територію 

Угорщини, та отримавши вже податковий номер, податок на вантажний автомобіль 

оплачується не покупкою державної марки, як раніше, а банківським переказом 

http://www.nav.gov.hu/
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok


відповідної суми на рахунок НФМ «Закордонні транспортні податки». Номер рахунку: 

10032000-01037234 
 

При переказі грошей, у примітці, у строгому порядку, необхідно вказати наступну 

інформацію: 

- податковий номер, який отримано від НФМ; 

- номер дозволу на перевезення вантажів та код країни; 

- номер автомобільного транспорту та  
- у разі «loco» перевезення – букву „L”, у разі транзиту або перевезень у треті 

країни – букву „T ”.  

 

Сплату податку необхідно підтвердити відповідним документом, в якому без сумніву 

видно, шо платіж здійснено безвідклично.  На протязі виконання конкретного 

транспортного  завдання на території Угорщини, до його завершення,  документ про 

факт сплати податку повинен бути прикріплений до дозволу на перевезення вантажів, 

при перевірці,  всі документи необхідно пред’явити державному інспектору.  

Документами, які підтверджують факт сплати податку, можуть бути: довідки та 

електронні документи, в яких без сумніву можна визначити суму переказаних коштів, 

дату здійснення  переказу, особу одержувача та відправника. 

  

Реєстрацію в НФС потрібно виконати лише один раз -  перед першим використанням 

дозволу, який оподатковується, проте, податок оплачується при кожному перевезенні 

вантажу. Об’єднувати декілька завдань на перевезення вантажу, з огляду на виконання 

обов’язку про сплату податку, не дозволяється. Умовою використання дійсного 

дозволу, який підлягає оподаткуванню, є сплата необхідної суми транспортного 

податку. 

 

Будапешт, 22 червня 2016 року. 

 

 

 др. Деметер Томаш 

 податковий інспектор, полковник 

 головний радник 

 керівник відділу 

 

 

 

 

 


